
 
Begoniastraat 2, Postbus 464, 3740 AL Baarn.  
Tel: 035-5415497 e-mail:info@guidodebres.nl 
Ziekmelding: absenties@guidodebres.nl 
 

 
Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 20 
 
Baarn, 22 juni 2018. 
 
Aan de ouder(s), verzorger(s),  
 
In de vorige nieuwsbrief meldde ik u dat de formele zaken betreffende de vacatures nog geregeld 
moesten worden. Dit proces is inmiddels afgerond en is de groepsorganisatie voor komend 
schooljaar ingevuld. Hier zijn we erg blij mee in deze woelige onderwijstijden. 
In deze nieuwsbrief stellen Ellen van Amerongen, Monique Visser en Karin Haar zich aan u voor. 
 
Groepsorganisatie 2018/2019 
In het nieuwe schooljaar starten we met 11 groepen. 
De verdeling van de groepen ziet er als volgt uit:  
Groep 1/2a Emma van der Burgh. (ma- vr.)  
Groep 1/2b Lianne van Duuren. (ma- vr.) 
Groep 1/2c Rianne Haas (ma.di), (wo, do, vr.) Henriette Koswee 
Groep 3 Annemiek van Mourik. (ma- vr.) 
Groep 4a (huidige groep 3a) Bouwien Buijtenhuis( ma-vr.) Liza Kinderdijk (zwangerschapsverlof) 
gaat vanaf 1 januari  de dagen met Bouwien verdelen. 
Groep 4b (huidige groep 3b) Petrie Roolvink. (ma- vr.) 
Groep 5 Veerle Lucas (ma- vr.)  
Groep 6a  (huidige groep 5a) Claire Visee (ma- vr.)  
Groep 6b  (huidige groep 5b) Monique Visser.  
Groep  7 Mandy van den Broek. ( ma,di, wo, vr,) Karin Haar (do.)  
Groep  8 Marjan van der Wal. (ma,di, wo, ) Petra de Waard. (do, vr.) 
 
De verdeling van de leerlingen in de groepen volgt zo spoedig mogelijk. 
 
IB taken onder- en bovenbouw / zorgcoördinator. Kitty van den Berg.  
ICO (interne coördinator opleidingen). Marjan van der Wal. 
O(ICT) Claire Visee. 
Administratie. Ineke Kerssies. 
Onderwijsassistent. Ellen van Amerongen
Bouwcoördinatoren. Annemiek van Mourik.(onderbouw) 

Marjan van der Wal. (bovenbouw) 
Vertrouwenspersoon leerlingen Kitty van den Berg.  
Directie. Jan Visscher. 
 
Ook zullen in verschillende groepen komend jaar stagiaires aanwezig zijn. Wanneer duidelijk is in 
welke groep zij gaan lesgeven zal dit in de nieuwsbrief worden vermeld. 
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Voortgangsgesprekken. 
Op dinsdag 3, woensdag 4 en donderdag 5 juli vinden de voortgangsgesprekken voor de groepen 1 
t/m 7 plaats. Via schoolgesprek kunt u tot 1 juli 20.00 uur inschrijven. Tijdens deze gesprekken mag 
uw zoon of dochter meekomen. Deze gesprekken zijn op vrijwillige basis.  
Vanaf woensdag 27 juni kunt u het rapport van uw kind inzien via het ouderportaal van Parnassys. 
Op maandag 2 juli krijgen de leerlingen het rapport mee naar huis. 
De uitnodiging om in te schrijven ontvangt u binnenkort. U kunt inschrijven vanaf maandagochtend 
25 juni 8.00 uur. 
 

Beste ouders, verzorgers, 
Voor veel ouders een bekend gezicht, maar voor sommigen nieuw. 
Ik ben Ellen van Amerongen (33 jaar) en na de zomervakantie zal ik starten als 
onderwijsassistent op de Guido. Getrouwd met Evert en moeder van Thijs, Chris en Nick. 
De afgelopen 12 jaar heb ik gewerkt als juf op de Waterinkschool en ik werk nu nog als juf 
op de KWS. Mijn wens was om wat anders te gaan doen binnen het onderwijs en toen 
kwam deze kans.  
Ik heb zin in deze nieuwe uitdaging! 

Graag tot ziens in het nieuwe schooljaar. 

Hartelijk groet, 
Ellen 

 

 
Even voorstellen…. 
Mijn naam is Monique Visser, nee, geen familie van… 
Komend schooljaar zal ik de juf zijn van groep 6b. Sinds 2000 werk ik als leerkracht in het 
basisonderwijs. 
De Guido de Brès is voor mij geen onbekend terrein, sterker nog, ik heb hier zelf op 
school gezeten. Ik vind het dan ook heel bijzonder, dat ik na zoveel jaren weer terug mag 
keren. Dit keer niet als leerling, maar als juf. 
Ik heb er ontzettend veel zin in.  
Op 27 juni a.s. hoop ik al een eerste kennismaking met de kinderen te hebben. 
Alvast een hele fijne vakantie toegewenst en tot over 10 weken! 
 
Hartelijke groet, 
Monique Visser. 
 
Even voorstellen... 
Mijn naam is Karin Haar. Ik ben getrouwd met Olof, moeder van dochter Nienke van 21 jaar en zoon 
Thijs van achttien jaar. Sinds de geboorte van mijn dochter wonen we met veel plezier in Soest. In 

mijn vrije tijd wandel en fiets ik graag. Ook houd ik van lezen, ik vind het 
heerlijk om me op deze manier te kunnen verdiepen in levens van andere 
mensen.  
Dit is ook waarom ik het zo boeiend vind om in het onderwijs te werken. Ik 
vind het leuk om erachter te komen wat kinderen in beweging zet om ze op 
die manier zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. Ik ben 27 jaar in het 
onderwijs werkzaam. Negen jaar geleden ben ik als docent-opleider op de 



pabo van Windesheim gaan werken. In de achttien jaren daarvoor was ik groepsleerkracht. Ik heb 
vooral in midden- bovenbouw groepen les gegeven.  
Hoewel ik mijn werk als docent-opleider met veel plezier doe, mis ik het lesgeven aan kinderen. Het 
afgelopen half jaar heb ik als invalster gewerkt in Amersfoort. Dit beviel zo goed dat ik blij ben dat ik 
het aankomende jaar één dag in de week mag lesgeven in groep 7. Ik hoop veel te mogen leren, maar 
ook mijn ervaring in te kunnen brengen om zo mijn steentje bij te kunnen dragen aan het leerproces 
van de kinderen in de groep.  
Hartelijke groet, 
Karin Haar. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het team, 
Jan Visscher.  
 
 
 
 

Activiteitenkalender  Ouders 

2017 - 2018 
 
 

Juni 
25 5b 9.00-12.00 Boerderijbezoek 

week 26 7  Fietstocht Polder 
27 1 t/m 88  Rapport open in ouderportaal. 

27 1/ 2 
a,b,c 

19.00 Schoonmaakavond 

 

Juli 
2 1 t/m 7  2e rapport mee 

2 t/m 4 8  Schoolkamp. 
3-4-5 1/ m 7  10 minuten gesprekken (facultatief) 

10   Afscheid gr 8 
11   Sport en Speldag 
13 1 t/m 7  Laatste schooldag 

16-07/24-0
8 1 t/m 8  Zomervakantie 

 
 
Vakantierooster 2017 2018 

Zomervakantie maandag 16 juli t/m vrijdag 24 augustus 2018 
 
 
 
Vakantierooster 2018/ 2019 

Herfstvakantie maandag 22 t/m vrijdag 26 oktober 2018 



Kerstvakantie  maandag 24 december 2018 t/m vrijdag 4 januari 2019 
Voorjaarsvakantie  maandag 25 februari t/m vrijdag 1 maart 2019 
Paasweekend/ meiweek vrijdag 19 april t/m vrijdag 3 mei 2019 
Hemelvaartsdagen donderdag 30 mei t/m vrijdag  31 mei 2019 
Pinksterweekend maandag 10  juni 2019 
Zomervakantie maandag 22 juli t/m vrijdag 30 augustus 2019 
Laatste middag vrijdag 19 juli 2019 
 
Studiedagen: 
De studiedagen zijn nu nog niet bekend. 
 


